Kenderes Városi Önkormányzat
Polgármesterétől
5331 Kenderes, Szent István út 56.

Előterjesztés
a köztisztviselői illetményalapról
Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése
szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben – az
önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben foglaltaktól eltérően – magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A
magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó
nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
A Képviselő-testület az elmúlt évben a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról
szóló 22/2017.(XII.21.) önkormányzati rendeletben döntött az illetményalap megemeléséről.
Ahhoz, hogy a szakmailag kiemelkedő munkát végző köztisztviselőket meg tudjuk tartani,
illetve az újonnan jelentkezők számára anyagi megfontolások mentén is vonzóvá tegyük a
kínálkozó munkalehetőségeket, célszerű lenne a 2018. évi illetményalap megtartása.
Fentiek alapján javaslom a Kenderesi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
2019. évi illetményalapját – a 2018. évi összegben - 42.600,- Ft-ban megállapítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet
megalkotására.
K e n d e r e s , 2018. december 10.

Pádár Lászlóné
polgármester

Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Tervezet
…./2018.(…..) önkormányzati rendelete
a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §

A Kenderesi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019.
évben 42.600,- Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetményalapjáról szóló
22/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet.

K e n d e r e s , 2018. december 19.
(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2018.

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyző

. . hó

. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

